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. Viermaal per week een toernooi

. Elk toernooi bestaat uit 3 partijen à la mêlée 

. 's Morgens een beginnerscursus pétanque

. We vragen een kleine wekelijkse bijdrage om prijzen beschikbaar te       
kunnen stellen
. In het voorseizoen zijn er ook verschillende andere activiteiten: 
schilderen/aquarelleren en bridge-drives. Informatie hierover kunt u 
opvragen bij de camping of op onze web-site www.masdelacam.fr

Op een vlak en open terrein, fraai gelegen aan de rivier 
de Gardon, bieden we ruime campingplaatsen voor tent of 
caravan en verhuren we appartementen. Voor de verhuur-
mogelijkheden geldt in het laagseizoen : 2 weken reserve-
ren, de derde week gratis. 

Van 14 mei t/m 27 juni worden er petanquetoernooien georganiseerd

C A M P I N G  M A S  D E  L A  C A M 
Verwarmd bruisend bassin bij het zwembad in de Cevennen

camping mas de la cam
30270 St Jean du Gard
Tél : 0033 466851202
camping@masdelacam.fr
www.camping-cevennes.info 

Informatie : 
Nick en Francine

Tél :  0648149332
E-mail : nhfgleijten@home.nl
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BIJ DE VOORPLAAT
Hoe hoge ogen gooien we in 
�01�?
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EEN BOEIEND JAAR

Voor de liefhebbers van passieve sportbeoefening wordt het een mooi jaar. Het 
EK voetballen, de rondes van Italië, Frankrijk en Spanje , tenniswedstrijden en 
op het eind van de zomer de Olympische spelen in Londen. Wij verwachten 

veel te kunnen juichen, er valt veel te winnen en de oranje shirts en petjes zullen niet 
aan te slepen zijn.  Dit kleine land heeft de ambitie om verder te springen dan haar stok reikt en wil minstens 
het 10e sportland op de medailleladder worden. Laat ik ook eens iets voorspellen, deze doelstelling gaan we 
niet halen. We zullen veel meer landgenoten zien verliezen dan dat gouden medailles binnen gehaald gaan  
worden. Als er gewonnen wordt dan zullen het zeilers, fietsers, roeiers, zwemmers en judo-ers zijn. Verliezen 
hoort bij sport, is ook geen ramp maar dat wordt het wel wanneer allerlei verwachtingen kunstmatig hoog 
gehouden worden. Na afloop zullen we weten dat topsport in een klein land tenminste veel buitenlandse 
concurrentie heeft en dat buitenlanders ook niet gek zijn en zich doorontwikkelen.  Maar mooie tv zal het 
ons wel brengen. Voor de NJBB wordt het ook een boeiend jaar. Is de naamsbekend-heid van de NJBB op het 
einde van het jaar groter? Gaan de verenigingen merken dat zij centraal staan en komen er veel mensen naar 
ons jubileum congres op �9 september in de Jaarbeurs te Utrecht? Gaat het nieuwe systeem van selecteren 
van heren senioren tijdig van de grond komen? Kunnen we daadwerkelijk aansprekende toernooien orga-
niseren voor onze wedstrijdboulers?  Hebben we goede producten voor de ondersteuning van onze leden?  
Leidt de discussie over de afdelingen tot een structuur die bij deze tijd past? U zult begrijpen dat ik nog niet 
eens volledig ben. Maar onze bond staat niet stil en heeft veel ambities, met doelstellingen die we wel willen 
halen. Wat onze topsport betreft streven wij ook de doelstelling na om bij de beste 10 landen te horen, of 
het nu gaat om een Europees Kampioenschap of een Wereldkampioenschap. Waarschijnlijk winnen Wietse, 
Tom, Kees en Joey  het Wereld Kampioenschap in Marseille  niet maar de bond verwacht van dit team wel het 
een en ander. Dit geldt zeker ook voor de dames die tegelijk met de junioren in Gent de Europese Kampioen-
schappen spelen. Ik  wens een ieder toe dat we �01� achteraf als een glorieus jaar kunnen benoemen.

Elly de Jonge
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PROJECT LEDENBINDING-VERENIGINGSONDERSTEUNING

Kadercongres: Dit jaar, op 1 september, bestaat de NJBB 40 
jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum wordt op zaterdag 
�9 september een jubileumcongres gehouden in de Jaar-

beurs te Utrecht. Het congres staat open voor leden van besturen 
van verenigingen, leden van afdelingsbesturen en leden van com-
missies van de NJBB.
Er zijn 350 plaatsen beschikbaar. Er is plaats voor maximaal � per-
sonen per bestuur en commissie. Voor bijdrage in de kosten vragen 
wij € 10,-- per persoon.

Om bekendheid te geven aan het feit dat uw NJBB al 40-jaar be-
staat zal met een van de volgende info’s een flyer worden meege-
stuurd. Aan de verenigingsbestuurders vragen wij deze flyer op te 
hangen op een opvallende plaats in de kantine. 
Een uitnodiging met aanmeldformulier wordt binnenkort ver-
stuurd. 
Noteer de datum alvast in uw agenda.
In de volgende petanQue informeren u verder over het dan defi-
nitieve programma.

Het organiserend comité

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

PROGRAMMA

09.30 u ontvangst onder het genot van een kopje koffie  
10.00  opening door Elly de Jonge
10.10  Olga Commandeur met als thema “bewegen”
11.00  Koffiepauze
11.30  Jan Verhaert: Jan Verhaert neemt ons mee in de we-
reld van de promotie en sponsorfinding speciaal gericht op ver-
enigingen. Volgens Jan Verhaert zijn er voor de verenigingen 
nog steeds ongelooflijk veel mogelijkheden om sponsors te vin-
den en fondsen te werven zelfs in een periode van recessie. Jan 
Verhaert is de auteur van het boek “als het balletje gaat rollen!” 
Een bestseller, die inmiddels al bij 9000 sportverenigingen in de 
bestuurskamer ligt.
1�.30  Lunch 
13.45  Arno Frankfort: Arno Frankfort is bestuurslid van de 
NJBB. Arno is binnen het bestuur van de NJBB betrokken bij pe-
tanque voor de jeugd. Zijn ervaringen hierin wil hij graag met u 
delen. Voorlopig zal hij in zijn lezing ook nog verwerken het soci-
aal/maatschappelijk belang, de weg naar de sportraden, sport in 
de gemeente, leden hebben en houden.
Na een pauze van 10 minuten volgt om
14.40 u  de “Ja-maar Omdenk- of communicatie” show. Voor som-
mige is het glas half vol, voor anderen half leeg. Een wervelende 
show gebracht met veel humor en plezier om u te laten zien wat 
u kunt bereiken met goede communicatie en omdenken. Een on-
derwerp waar iedere bestuurder mee te maken heeft.
Na afloop van deze dag is staat er voor u nog een “naborrel” 
klaar.

In het informatiebulletin 430 van september �011 hebben 
we de verenigingen onder meer gevraagd welke toernooisy-
stemen men graag digitaal zou willen hebben. De response 

is eigenlijk teleurstellend geweest. In de wandelgangen hoor je 
dan wel  dat men geïnteresseerd is in het mêlee-systeem, maar 
een rechtstreekse reactie naar info@njbb.nl blijft helaas uit. In-
middels zijn er drie systemen beschikbaar via de website van de 
NJBB, namelijk het NC-systeem, het systeem van direkte elimi-
natie en het systeem van voorgelote partijen. Deze zijn onder 
gebracht in het programma WELP en voor elke vereniging be-
schikbaar. De werkgroep heeft nu besloten tot een uitgave met 
de drie reeds genoemde systemen, het mêlee-systeem en het 
Zwitserssysteem. Daarnaast zal er een verzameling boulespelen 
geleverd worden en een verzameling oefeningen, die de trai-
ners kunnen gebruiken.

Oproep voor wedstrijdleiders!
Als u het programma WELP wilt gebruiken, dan zult u zich moe-
ten registreren. Zodra u na de aanvraag geregistreerd bent, 
krijgt u de WELP nieuwsbrief vanaf �01� toegestuurd en wordt 
u gevraagd of u een instructie in het gebruik wilt volgen. Wij 
streven ernaar om vanaf april �01� in elke zone een dergelijke 
instructie te verzorgen. De locatie zal bepaald worden aan de 
hand van de woonplaats van de ingeschreven kandidaten. Bij 
een groot aanbod van deelnemers zullen we het aantal instruc-
ties uitbreiden. Als u zich aanmeld voor de instructie vernemen 
we graag of uw voorkeur uitgaat naar een avond of een dagdeel 
op zaterdag. Laat het ons weten via de email: info@njbb.nl

PROJECT WEDSTRIJDTECHNISCH
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Op 13 december van het afgelopen jaar heeft Ben Kuipers voor 
het laatst deelgenomen aan een vergadering van de oplei-
dingscommissie. Ook in deze laatste officiële vergadering was 

Ben als vanouds nadrukkelijk aanwezig. Hij beschikt immers over een 
uitgebreide dossierkennis en is daarnaast altijd exact op de hoogte van 

allerlei ontwikkelingen binnen de NJBB in het algemeen en binnen zijn 
commissie in het bijzonder. De man uit Tuk heeft in de laatste decennia 
een enorme staat van dienst opgebouwd in diverse functies. Hij staat 
bekend als een deskundige wedstrijdleider en een prima scheidsrech-
ter. Ook bij de toernooicommissie heeft Ben een reputatie opgebouwd 
die vergelijkbaar is met die binnen de opleidingscommissie. Eind �011 
was het moment voor hem gekomen om zijn commissiewerk in alle 
harmonie te beëindigen. Het tekent hem, dat hij ook over zijn opvol-
ging goed heeft nagedacht en in staat was om in de persoon van Gerda 
van Linde een geschikte kandidaat aan te bevelen. Het afscheid van de 
opleidingscommissie betekent echter niet, dat hij voor de NJBB verlo-
ren gaat. Ben blijft gelukkig actief als wedstrijdleider en scheidsrechter. 
In de komende bondsvergadering zal het bestuur van de NJBB Ben op 
gepaste wijze in het zonnetje zetten. Na de vergadering van de oplei-
dingscommissie is ten huize van de voorzitter het afscheid van Ben in 
een ongedwongen en gezellige ambiance voortgezet waarbij allerlei 
anekdotes de revue passeerden. Ook presenteerden diverse commis-
sieleden op humoristische wijze  hun “kijk op Ben”. Als afsluiting werd er 
gezamenlijk genoten van een Indische rijsttafel. 

Jan de Lange
Voorzitter OC

BEN KUIPERS NEEMT AfSCHEID VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE

AfGERONDE OPLEIDINGEN NIVEAU 3
De eerste opleiding Scheidsrechter 3 is afgerond. Helaas heb-
ben een aantal deelnemers tijdens de cursus afgehaakt, maar 14 
scheidsrechters hebben de eindtoets met succes afgelegd. Zij 
mogen trots zijn als de eerste lichting scheidsrechter 3.
De geslaagden zijn:
L. van Aalsburg W. Gielissen 
A. Hazen  R. Karreman
H. Lacourt J. van Loon
H. van der Meij A. van der Pol
R. Reijerse D.J. Septer
H. Smits R. van Stockum
N. Verschuren S. Visser

Allen van harte gefeliciteerd en natuurlijk ook de docenten Ben 
Kuipers, Jan de Lange en Hans Tijssen.
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winnen met Lotto!
Sporters

Met Lotto maakt u altijd kans op de Miljoenenjackpot. Maar wist u dat u ook automatisch de 
Nederlandse sport steunt? Want met een jaarlijkse bijdrage van meer dan 60 miljoen euro is 
Lotto de grootste sportsponsor van Nederland. Dankzij deze bijdrage worden sportbonden, 
sportverenigingen en topsporters ondersteund, talent ontwikkeld en lokale sportcomplexen 
verbeterd. Dus als je van sport houdt, speel je Lotto! Met Lotto wint de sport!

lotto.nl
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Ook de eerste opleiding voor Wedstrijdleider 3 is afgerond. Deze 
opleiding vond plaats in het Huis van de Sport in Nieuwegein.
De geslaagden zijn:
J. van Beek J. Bouw
W. Flecken A. Hazen
E. van Heteren M. Heumen 

P. Heuveling H. Hoppenbrouwers
B. Hummelink P. Paardekooper
L. Pepels  J. Vuurpijl
D. de Wol J. van Zundert
Ook naar hen gaan de felicitaties evenals naar de leercoaches 
Paul Frie en Jan Donker.

P E T A N Q U E  7 36

A D V E R T E N T I E



Ook 2012 is weer een jaar met veel interessante kampioenschappen 
en toernooien. Mooi om aan deel te nemen, maar zeker ook de moeite 
waard voor de toeschouwer.  We zetten de NC en de NK’s 2012 even op 
een rijtje De overige bijzondere toernooien zijn opgesomd in het artikel 
“Bijzondere toernooien”.

TOERNOOIEN 2012

Datum Naam Organisatie/plaats Soort

3 en 4 maart NK verenigingen NJBB /’ t Zwijntje te Apeldoorn zestallen

15 april NC ere- en hoofdklassen NJBB / HKB’84 te Harderwijk  Tripletten
 Zone A NJBB / De But 84 te Steenwijk
 Zone B NJBB / pc De Gooiers te Hilversum
 Zone C NJBB / Petangeske te Bergen op Zoom
 Zone D NJBB / cdp Heerlen te Heerlen

�1 april NK precisieschieten NJBB / SPNN te Nieuwegein Individueel

�9 april NC ere- en hoofdklassen NJBB / Les pointeurs te Alphen a/d Rijn Tripletten
 Zone A NJBB / pc Schoonebeek te Schoonebeek
 Zone B NJBB / pv de Bouledozers te Hoorn
 Zone C NJBB / ’t Boulende Schaap te Dordrecht
 Zone D NJBB / pc Amitié te Best

13 mei NC ere- en hoofdklassen NJBB / SPNN te Nieuwegein Tripletten
 Zone A NJBB / pc Doetinchem te Doetinchem
 Zone B NJBB / pu Kennemerland te Haarlem
 Zone C NJBB / ABA te Rijswijk
 Zone D NJBB / Boules de Boeuf te Oss

�0 mei NK tête-à-tête NJBB / pu Kennemerland te Haarlem Individueel

�6 mei NK vrouwen, jeugd en veteranen NJBB / De Goede Worp te Den Haag Tripletten

3 juni NC ere- en hoofdklassen NJBB / jbv Gouda te Gouda Tripletten
 Zone A NJBB / HKB ’84 te Harderwijk
 Zone B NJBB / Les cailloux te Zeist
 Zone C NJBB / Va tout te Breda
 Zone D NJBB / Cochonnetclub te Loon op Zand

�4 juni NK tripletten NJBB / pc Oisterwijk teOisterwijk Tripletten

8 juli NK Mix NJBB / SPNN te Nieuwegein Doubletten mix

16 september NK doubletten NJBB / La boule au But te Sneek Doubletten
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In november �011 is het besluit genomen om na �01� op een ande-
re wijze de afvaardiging naar de WK’s en EK’s mannen te selecteren. 
Van een “selectiemodel” wordt overgegaan naar een “strijd model”. 

De opzet en invulling daarvan wordt op dit moment nog uitgewerkt 
en bediscussieerd in een werkgroep. Vooruitlopend op de andere 
wijze van selecteren is al in november besloten om een voorlopige se-
lectie voor �01� aan te wijze en met deze selectie het programma he-
lemaal te richten op de voorbereiding van het WK �01� dat in oktober 
in Marseille, Frankrijk gespeeld zal worden. Deze voorlopige selectie 
bestaat uit Wietse van Keulen (ervaring), Joey van Doorn, Kees Koogje 
en Tom van der Voort, alle drie nog behorend tot de categorie belof-
ten. Daarmee is een verregaande verjonging in het WK-team doorge-
voerd. De Bondscoach, Toon van Alenbeek, heeft veel vertrouwen in 
dit team en geeft aan dat in potentie deze spelers  hoge ogen kunnen 
gooien. De overige selecties blijven bestaan. De vrouwenselectie blijft 
minimaal nog vijf jaar als zodanig bestaan. De intentie is om in de ko-
mende jaren meer toernooien voor vrouwen te organiseren en zelfs 
aan een competitie voor vrouwen wordt gedacht. Ten aanzien van de 
beloftenselectie gaan de vrouwen door in de huidige structuur. De le-
den van deze selectie trainen mee met de senioren dames waardoor 
deze jonge meiden door kunnen groeien voor uiteindelijke deelname 
aan de WK’s en EK’s. De heren beloften zullen vanaf oktober �01� weer 
de draad oppakken ter voorbereiding op het EK beloften dat in �013 
zal worden gehouden. De jeugdselectie bestaat uit junioren en de 

“kweekvijver” waarin de jongere talenten in zijn opgenomen. In totaal 
spreken we over een groep van �4 spelers,  pupillen, aspiranten en ju-
nioren. Al deze talentvolle spelers trainen gelijktijdig centraal in Nieu-
wegein. De totale groep wordt getraind door een 5-tal trainers, Peter 
van de Linden en Fred Lagerwaard voor de junioren, Kees Besseling, 
Joop Pols en Cees Kroon voor de aspiranten en pupillen.  Belangrijk 
voor de ontwikkeling binnen de selecties is het verder ontwikkelen van 
de basistechnieken en –vaardigheden bij de jeugd. De sectie topsport 
spreekt de hoop uit dat binnen de verenigingen het jeugd petanque 
meer tot ontwikkeling zal komen zodat de aanwas van nieuwe jeugd 
spelers niet verder in het gedrang zal komen. Voor de jeugdspelers, die 
momenteel veelal verspreid zijn over een groot aantal verenigingen, 
streeft de Sectie Topsport naar het realiseren van een landelijke dek-
king met  regionale trainingscentra. Deze zullen ondergebracht wor-
den bij verenigingen met een jeugdafdeling, waarbij vanuit de NJBB 
ondersteuning wordt geboden, mede met behulp van een financiële 
bijdrage. Op dit moment zijn er al zes verenigingen, academies en af-
delingen die willen starten met een regionaal trainingscentrum. Op dit 
moment zijn de regionale trainingscentra bij Petangeske Bergen op 
Zoom, Les Cailloux Zeist en Nijmegen en omstreken zo goed als ope-
rationeel. Daarnaast zijn of worden er nog een aantal verenigingen 
benaderd om als regionaal centra te gaan functioneren. In de periode 
februari – april wil de sectie topsport definitieve afspraken maken met 
de gegadigden.

“2012 HET LAATSTE JAAR VAN DE NATIONALE HEREN SELECTIE.”

GEZOCHT VOORZITTER COMMISSIE TOPSPORT
De interim voorzitter van de sectie topsport heeft zijn opdracht 
vervuld en zal eind mei als zodanig aftreden. De topsport binnen 
Petanque-Nederland gaat een interessante tijd tegemoet met ont-
wikkelingen als een nieuw se-
lectiesysteem voor uitzending 
van equipes naar WK’s en EK’s. 
Geïnteresseerden en leden 
van aangesloten verenigingen, 
die meer over de functie wil-
len weten kunnen een profiel 
“Voorzitter Commissie Top-
sport” opvragen bij het bonds-
bureau.
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De nationale selecties 2012

Mannen (NHS)
Naam leeftijd Vereniging Trainers/coaches

Joey van Doorn 18 jbc ‘t Dupke Toon van Alebeek (foto)
Wietse van Keulen 31 jbc ‘t Dupke Rajen Koebeer (stagiaire)
Kees Koogje �1 Midi 
Tom van der Voort 18 Petangeske
Beloften (NHBS) start in oktober 2012 

Vrouwen (NVS)
Naam leeftijd Vereniging Trainers/coaches

Denise van Arnhem �0 Les Cailloux Huub v/d Broek (foto)
Marina Blom �1 jbc ‘t Dupke Janny van Aggelen
Katy Bosch 30 Les Cailloux (stagiaire)
Frances van Donge �7 L’Esprit 
Janneke Gravenstijn �4 Les Cailloux 
Elke van der Linden 18 jbc ‘t Dupke 
Ilse Smits �1 cdp Heerlen 
Irma Smits 18 cdp Heerlen 
Diana de Wolf 31 Hattem Petanque 
Katja van de Wouw 35 PV Tilburg

Jeugd (NJS Junioren)
Naam leeftijd Vereniging Trainers/coaches

Etienne Baks (m) 16 jb Altena Fred Lagerwaard (foto links)
RoseAnn Gard (v) 15 De Bouledozers Peter van der Linden (foto rechts)
Paul Geertse (m) 16 Petangske 
Kimberly Holslag (v) 15 jbv Lelystad 
Rick van Lier (m) 15 Pres le But 
Milan Saunier (m) 15 Les Boules Fleuries 
Romeo van Stockum (m) 14 Les Cailloux 
Lieke van der Voort (v) 17 Petangeske 
Lisa  Zwaal (v) 16 Les Cailloux 

Jeugd (NJS Aspiranten)
Naam leeftijd Vereniging Trainers/coaches

Yannieke baks 13 Jbc `t Dupke Joop Pols
Mario Blom 13 Jbc `t Dupke
Toby Rouwhorst 13 Le but Borgharen
Ellen Walrave 13 Petangeske 
Michiel Stoop 1� Les Pointeurs 
Mauro Saunier 1� Le Boule Fleurie 
Nikita Holslag 1� Lelystad 
Sven Balk 13 Hillegom 
Sebastiaan Broere 13 Petangeske Kees Besseling
Bas lutjenkossink 13 Les Cailloux 
Monica van Grondelle 1� Les Cailloux 
Diede Lutjenkossink 1� Les Cailloux 
Anne van Mens 1� Les Cailloux 
Vince Exalto 13 Odiz Frogs 
   
Jeugd (NJS Pupillen)   
Wessel Geertse 10 Petangeske Kees Kroon
Maarten Stoop 9 Les Pointeurs 
Ramon van Grondelle 10 C de P Les Cailloux 
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Partners NJBB-licentiepas 2012 
In hartje Ardèche vindt u deze 
sfeervolle terrassencamping 
(onder Nederlandse leiding) 
met circa 100 plaatsen, die op 
speelse wijze zijn aangelegd. 
De camping is voorzien van 
moderne faciliteiten, heeft een zwembad, een fraaie ligging en 
een schitterend uitzicht op de oude stad Aubenas. In het win-
keltje kunt u elke dag terecht voor vers brood. In het voor- en 
naseizoen worden in ontspannen sfeer diverse activiteiten op de 
camping en daarbuiten georganiseerd. 
Voor alle leden van de NJBB geldt tot 20% korting in het laag-
seizoen*.
Meer informatie vindt u op: www.campinglescharmilles.fr of stuur 
een email (gewoon in het Nederlands) naar info@campingle-
scharmilles.fr 
* Vraag naar de voorwaarden en niet in combinatie met andere 
aanbiedingen.

Card Vision is de leveran-
cier van de licentiepasjes die 
u vanaf heden ontvangt. Zij 
bieden Jeu de Boules vereni-
gingen die aangesloten zijn bij 
de NJBB 10% korting op een 
bestelling van plastic kaarten met het formaat “creditcard”. Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.cardvision.nl

Ardennen Camping Bertrix is prachtig aangelegd in een oase 
van rust en groen en beschikt over  veel eersteklas voorzienin-
gen. Twee grote zwembaden, speelbos, survival en een goede 

horeca. De camping verhuurt 
nieuwe luxe stacaravans en 
ruime kampeerplaatsen. De 
camping grenst direct aan de 
bossen, die garant staan voor 
veel wandelplezier. Deze top-
camping is eenvoudig te bereiken, ook voor een weekendje weg. 
Ontdek op Ardennen Camping Bertrix hoe geweldig een vakantie 
in de Belgische Ardennen is!
Bij Ardennen Camping Bertrix krijgt u op het vertoon van uw li-
centie 10% korting. In het volgende Petanquenummer zullen de 
exacte voorwaarden worden gecommuniceerd. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op www.campingbertrix.be of op www.
bestcamp.nl.

Topshelf is al ruim 10 jaar 
toonaangevend op het gebied 
van sportretail. Alle Topshelf 
Megastores beschikken over 
een zeer uitgebreide sport-
casual collectie van alle bekende topmerken. Met vestigingen 
in Leerdam, Beuningen, Rotterdam, Cruquius (bij Haarlem) en 
Utrecht welke een gezamenlijke oppervlakte hebben van 3�.500 
m�, is Topshelf Megastores één van Europa’s grootste specialisten 
op het gebied van sports, fashion en lifestyle. 

Op vertoon van uw licentiepas krijgt u 10% korting op het Jeu de 
Boules assortiment bij de winkelketen Topshelf. Hieraan zijn en-
kele voorwaarden verbonden. U kunt deze voorwaarden tevens 
op de website van de NJBB downloaden om dit via uw clubblad 
of website te communiceren aan uw leden. Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.topshelf.nu

De meeste verenigingen zullen de nieuwe licenties voor 
2012 al ontvangen hebben.  Dit jaar zijn de kleuren 
blauw en oranje. Blauw voor de clublicentie en oranje 
voor de wedstrijdlicentie. Evenals vorig jaar zijn er weer 
vier partners op de licentie afgebeeld. Het zijn dezelfde 
als in 2011 en zij kunnen u weer voordeel opleveren.

LICENTIES 2012
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JEU DE BOULES ALMERE 
25 JAAR

Z aterdag 19 november �011 heeft wethouder Peeters, 
samen met Frieda Brinks (meermalen voormalig kampi-
oen van Nederland jeu de boules) het Beaujolais/Jubile-

umtoernooi op Klein Brandt sportpark geopend. Jeu de Boules 
Almere bestaat �5 jaar en de wethouder heeft, door de eerste 
boule te werpen, een goed vervolg gegeven aan deze gewel-
dige dag. Onder toeziend oog van alle wedstrijdspelers werd 
door de wethouder een van de drie geworpen boules pal bij 

het but geplaatst. Is hier sprake van een verborgen talent?
Al vroeg was op die zaterdag de club op radio Flevoland te 
beluisteren. En vooraf aan het toernooi was er koffie met ge-
bak. Dhr. Peeters had voor de verzamelde clubleden een fraaie 
speech die veel waardering oogstte. Een prachtig geschenk, in 
de vorm van een plaat met daarop de skyline van Almere, werd 
dankbaar door de voorzitter in ontvangst genomen. Tijdens 
het toernooi was de filmploeg van TV Flevoland actief en heeft 
vele interessante momenten vastgelegd. Aan het toernooi na-
men �1 teams deel. Zij streden in 5 poules om de hoogste eer. 
De winnaars ontvingen elk een heerlijk fles Beaujolais wijn. 
Tijdens de daarna gehouden feestmaaltijd werd deze prima 
smakende jonge wijn door menigeen geproefd en als prima 
kwaliteit ontvangen. Het �5-jarig bestaan is op bescheiden 
wijze gevierd. Indien de bouwplannen (boulodrome) volgend 
jaar daadwerkelijk omgezet kunnen worden in een hal, is de 
verwachting nog uitgebreider op die �5 jaar terug te kunnen 
komen.

EEN BOULEDROME,
EEN DROOM VOOR ELKE SPELER 

Ieder mens heeft zo zijn dromen,  ook ik , en wat voor een?
Ik wilde graag een Bouledrome. Die visie werd de wens van elk 
lid. Immers ,onze  wens voor een nieuw terrein, met nieuwe 

kantine, hebben we 4 en half jaar geleden al samen gerealiseerd. 
De club en ik waren toe aan een nieuwe uitdaging.
Als voorzitter van onze Jeu de Boule vereniging, Les Francop-

ZONE C
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PV BEEK 20 JAAR 

Op 11-11-�011 bestond onze vereniging �0 jaar ,wij hielden 
op die dag geen feest omdat wij momenteel bezig zijn 
met de voorbereidingen van onze nieuwe buitenbanen.

Wat we wel gedaan hadden was op 13-11-�011 koffie boulen 
met een feestelijk tintje. Alles was door de activiteiten commis-
sie goed voorbereid de accommodatie was sfeervol ingericht 
en er stonden mooie bloemen op tafel in de kleuren v/d club.
Er waren op die dag veel leden aanwezig, maar ook een dele-
gatie van afdeling 5,  Cor van Vloten, Erik Veneman, Wim v/d 
Meer en een fotograaf van de NJBB. De aanwezige kregen kof-
fie met een likeurtje en stuk gebak. Na het boulen was er pauze 
en iedereen kreeg wat drankjes aangeboden en waren er ook 
heerlijke hapjes. Na de pauze was er gelegenheid om de bond-
spelden uit te reiken. Dit werd gedaan  door Cor van Vloten 
voorzitter van de NJBB afdeling 5 aan de genomineerden  Dave 
Holster-penningmeester, Kees Rijk-secretaris en Frans van Heu-
men-voorzitter. Na de bondspelden uitreiking dankte de voor-
zitter en de penningmeester van PV Beek dhr. Cor van Vloten. 
Cor van Vloten hield een hele mooie en gevoelige toespraak 
waarvoor ik hem nog hartelijk wil bedanken ook namens Dave 
en Kees. Na deze huldiging werden er nog wat mensen gehul-

ZONE D

hiles, leef ik voor en met de club. Met het bestuur en diverse 
(commissie)leden  ben ik  gaan onderzoeken welke mogelijkheden 
er waren, om onze GROTE WENS ”een nieuw te bouwen Bouledro-
me‘’ te kunnen verwezenlijken. Stukje voor stukje is deze Droom 
waarheid geworden. 3 December �011 is onze nieuwe Bouledro-
me geopend! Hiermee dank ik Dody Henze, secretaris van de NJBB  

digd door de voorzitter van PV Beek voor hun geweldige inzet 
met de Kustersprijs, die eens in de vijf jaar  wordt uitgereikt 
aan leden die erg veel voor de vereniging doen. Bij het 10 ja-
rig bestaan werd deze onderscheiding voor vrijwilligers uitge-
reikt door Juul van Tol , de toenmalige voorzitter, aan Joop van 
Beckhoven, Alie en Geert Kuster. Zij kregen de eerste onder-
scheiding ,vervolgens werd besloten om deze onderscheiding 
voortaan de Kustersprijs te noemen.
In �006 werden de Kusterprijzen  wederom uitgereikt door Alie 
en Geert Kuster  aan Ria van Beckhoven, Dave Holster en Frans 

voor haar komst. Zij verraste onze club met een SUPER cheque. 
Deze gift gaan wij benutten voor de afwerking van de Bouledrome, 
daarmee is de NJBB nu ook verankert in onze bouledrome.

 NJBB heel hartelijk dank
 Mijn droom en die van onze leden is uitgekomen.
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SCHOLINGSDAG VOOR TRAINERS

De sectie Topsport in samenwerking met de opleidingscommissie 
nodigen alle trainers PT �, 3, 4 en PT A uit voor de eerste scholings-
dag �01�. Deze scholingsdag zal plaatsvinden op zaterdag �5-0�-
�01� in het Petanque Centrum te Nieuwegein, Galecopperzoom 1, 
3437PJ Nieuwegein. Tel 030-6035081. We verwachten u daar om 
9.30 uur en willen om 10.00 uur beginnen.

Het programma dat in grote lijnen bekend is ziet er als volgt uit:
10:00 u  Opening
10.15.u Start van de workshop rondom de aanwezige Franse 
 trainer, de NJS & NVS.
11.15 u  Korte koffiepauze
11.30 u Voortzetting van de workshop.
1�:30 u De lunch
13:30 u Het praktijk deel van deze dag: “experimenteren met  
 oefenstof”. (vergeet je boules niet) 
15:15 u Evaluatie van de dag
15:15 u Slot.

U kunt zich voor deze dag opgeven tot uiterlijk �3-0�-�01�.
Inschrijvingen graag per E-mail of, indien dit niet mogelijk is, 
telefonisch bij Wim.van der Meer. Het E-mailadres is info@njbb.nl 
of wimvandermeer@kpnplanet.nl. Het telefoonnummer is 0485-
314515 of 06-1��89808

Steenmans, na een toespraak van de huidige voorzitter.
Alie en Geert Kuster maakte samen met Ria van Beckhoven, 
Dave Holster en Frans Steenmans de voordracht voor �011.
Paul Hubbers en Ellie Plass kwamen deze keer in aanmerking 
voor de Kustersprijs, na een toespraak door de voorzitter van 
PVBeek  werden de prijzen uitgereikt door Alie en Geert
Daarna nam geheel onverwacht  vice-voorzitter Kees Rijk het 
woord. Hij vertelde in zijn toespraak  met veel lovende woor-
den dat de  voorzitter ook  in aanmerking kwam  voor de Kus-
tersprijs.
De voorzitter dankte na de toespraak Kees, en de mensen die 
hem genomineerd hadden.
Na al die hulde en felicitaties werd er nog gezellig nagezeten  
door de aanwezigen onder het genot van een hapje en een 
drankje en zo werd het nog een echt gezellige feestelijke dag.

Ik dank de NJBB voor de mooie bondspelden die Dave Holster 
,Kees Rijk en ik  van U mochten ontvangen, ook namens Dave 
en Kees. Dhr. Cor van Vloten, Erik Veneman en de fotograaf van 
de NJBB. Geweldig dat jullie aanwezig waren.
Het was voor ons een hele eer. Grandioos! Ook Frans Krol en 
Marian Van Rooyen hartelijk bedankt voor jullie medewerking  
met de voorbereiding voor het verkrijgen v/d bondspelden.

Frans van Heumen (namens PV Beek) 
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Veel sporters in Nederland en over de hele wereld spannen 
zich vaak in voor een goed doel.
Bij de actie Alpe d’HuZes zetten fietsers en hardlopers zich 

fysiek in om zo veel mogelijk geld op te halen voor de kankerbe-
strijding door op één dag één tot zes keer Alpe d’Huez te beklim-
men. Wat begon met 66 ‘dwazen’ op 6-6-6 heeft zich stormachtig 
ontwikkeld tot het grootste goede doel evenement van Nederland. 
Eén van die fietsers is een medewerkster van ons Bondsbureau. 
Carlijn Mol doet mee aan dit evenement in een team samengesteld 
uit medewerkers uit het Huis van de Sport, waar ons bondsbureau 
gevestigd is. Op de afgebeelde flyer geeft Carlijn aan hoe vaak zij 
de beroemde berg uit de Tour de France gaat beklimmen. Zij zoekt 
daarvoor donateurs. Kijk op de website.
In het volgende nummer van PetanQue zullen we nader kennisma-
ken met Carlijn en haar actie.

fIETSEN VOOR 
EEN GOED 
DOEL!

In het eerste nummer van dit jaar presenteert LA BOULE haar nieuwe 
gerestylde logo. Tijd om met Meep Poel te spreken over verleden, 
heden en toekomst van LA BOULE, sponsor van de NJBB. Meep is �6 

jaar geleden met LA BOULE begonnen op het moment dat Ben Claasse, 
toenmalig bestuurder van de NJBB, ophield als importeur van OBUT en 
Boule Noire. Meep was niet in de gelegenheid Ben te laten weten dat 
hij interesse had om alle merken boules voor de Nederlandse markt 
te willen verkopen. Meep is al heel lang een fervent bouler, in de jaren 
‘80 speelde hij al toernooien in Frankrijk en nam daar vandaan boules 
mee voor spelers in Nederland. Toen de mogelijkheid zich voordeed om 
Boule Noire te gaan verkopen hebben Meep en Joke geen moment ge-
twijfeld. Meep als bouler en Joke in de stand zijn sinds die tijd niet meer 
weg te denken in de Nederlandse petanquewereld. Van april tot oktober 
zijn ze praktisch ieder weekend met veel plezier op diverse toernooien 
en kampioenschappen aanwezig. Eigenlijk heeft Meep van zijn werk 
zijn hobby gemaakt. Als opgeleide smid kan hij uitleggen hoe een boule 
zich gedraagt en welke boule specifiek voor iemand geschikt is. Hij heeft 
al veel spelers van de voor hem of haar perfecte boules voorzien. Het 
liefst ziet hij geïnteresseerde kopers eerst spelen, voordat hij een goed 
advies kan geven voor de aankoop van nieuwe boules. Het productie-
proces van de boules is al eens uitgelegd in petanQue en ook in het vak-
blad “Laswereld”. Hieraan is jaren niets veranderd, totdat MS Boules met 
ribben aan de binnenkant ging produceren. Door deze innovatie vangt 

LA BOULE EEN BLIJVER!

 LA BOULE

de boule schokken beter op en is de balans ontzettend verbeterd. In de 
praktijk betekent dit ook bij het schieten meer blijvers en veel secuurder 
plaatsen. Meep heeft het petanque zien veranderen in de loop der jaren. 
Zeker niet altijd ten goede, maar de laatste tijd ziet hij weer een kente-
ring. Spelers worden zich bewuster van de sport, ook ingegeven door 
ouders die hun kinderen meenemen naar de club bij trainingen. Het 
aantal boulers in de leeftijd van 16 tot 30 jaar is groeiend, natuurlijk is dat 
voor het petanque een goede en ook noodzakelijke ontwikkeling. LA 
BOULE is sponsor van de NJBB geworden omdat Meep en Joke aanvoel-
den dat de bond een sponsor nodig had. De start van het sponsorschap 
is moeilijk geweest, mede door de vele wisselingen binnen de NJBB van 
mensen waarmee LA BOULE te maken had. Dit jaar, waarbij LA BOULE 
bij elk NK met een stand aanwezig zal zijn, ziet Meep met vertrouwen 
tegemoet. Hij denkt hierbij aan nieuwe contacten, een nieuw koperspu-
bliek, veel kansen. LA BOULE, voorzien van een nieuw logo, zal nog van 
zich laten horen in �01�, in Nederland en ver daar buiten.

Tot slot nog een nieuwtje; op het EK voor dames en jeugd in Gent (van 1 t/m 
4 november) is LA BOULE als enige met een boule stand aanwezig!
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Ze naderen weer met rasse schreden. De bijzondere toernooien in Nederland. Deze toernooien verdienen zeker 
aandacht in petanQue, maar u zult begrijpen dat zonder redactie we afhankelijk zijn van iemand van de orga-
niserende vereniging om een artikel met enkele foto’s te schrijven voor petanQue. Hoewel inmiddels enigszins 
gedateerd toch nog een verslag van het Markttoernooi dat jaarlijks in Schagen plaatsvindt. Een toernooi dat 
zich zeker een bijzonder toernooi mag noemen.

BIJZONDERE TOERNOOIEN IN HET LAND

In Schagen(NH) werd op 16 en 17 juli �011 voor de zevende 
keer het Markttoernooi gehouden. Het bijzondere aan dit 
toernooi is dat er gespeeld wordt in het centrum rond een 

kerk. Normaal is deze plek een doorgaande straat met parkeer-
plaatsen aan de kerkzijde.  Hierdoor is de afstand van het trot-
toir tot de reling rond de kerk ca. 13 meter. Precies geschikt om 
er jeu de boules te spelen zonder het ‘vakken’ gevoel. Het leuke 
is verder dat er langs het gehele terrein horeca is gevestigd met 
terrassen. Het publiek kan alle wedstrijden van nabij volgen. 
Op zaterdag  mag een straat niet afgesloten worden, zodoende 
is er plaats voor ca. 60 teams. Op zondag is er plaats voor ca. 
90 teams. Wegens de wettelijke zondagsrust mag er begonnen 
worden om 11.15 uur. Dat deze locatie ook bij de spelers(sters) 
geliefd is blijkt wel uit de inschrijvingen. Volgeboekt komt niet 
vaak meer voor. Hoewel nooit afgekeken is de opzet van het 
toernooi te vergelijken met het Batavia toernooi. Zaterdag-
avond wordt een sponsortoernooi gehouden. Afgelopen jaar 
hadden 30 tripletten ingeschreven, helaas werd dit toernooi 
door regenval afgelast en is later gehouden op het terrein van 
de organiserende vereniging Magnusboules, die haar mooie 
terrein ook in het centrum heeft. Zaterdags worden de doublet-
ten gespeeld met het systeem 5 voorgelote partijen. Zondags 

zijn er de triplettes met het systeem � partijen in poules van 4 
en daarna indeling in A, B en C. 3 partijen bleek in het verleden 
teveel van het goede. Er werd toen ’s avonds om elf uur nog 
gespeeld. De volgende dag moet alles weer opgeruimd zijn. De 
organisatie is ondergebracht in een Stichting. Een belangrijke 
reden hiervoor is het financiële risico. Er is een jaar geweest dat 
de helft van de �0 m3 zand weggewaaid is in de binnenstad en 
voor de cafés. Na veel onderhandelen met de gemeente moest 
er tenslotte maar een deel van de opruimingskosten betaald 
worden. Als organisatie haal je wel een en ander op je nek. De 
regionale pers, radio en TV schrijft en maakt uitzendingen van 
het toernooi. Mede door dit toernooi wordt er in 6 dorpen rond 
Schagen in clubverband jeu de boules gespeeld. Deze clubs 
willen wel de degens kruisen met NJBB verenigingen maar aan-
sluiten is een ander verhaal. Het toernooi werd gewonnen door 
Kees Koogje, Bob de Vroom en Mustapha Maazouz voor Conrad 
Bel, Hans Wortel en Rajen Koeboer. A comp. door Jan en Ray-
mond Tonen en Ron Tielman. B door Wim en Colien Santhuizen 
en Benjamin Krabbendam. C door Dick Beemsterboer, R v/d 
Hulst en Joop Kuiper. De doubletten werd gewonnen door het 
koppel Leo Bos en Henk Kwaadsteniet. Verdere uitslagen kan 
men vinden op de website van het toernooi (Schagermarkt-
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8 - 10 juni Nieuwe Markt Roosendaal 

Vrijdag:  DSV Bedrijventoernooi 
  19.00 uur     
Zaterdag: ARTEC Masters (W/J-lic.) 
  10.00 uur (A/B-poule + compl) 
  Bij volledige bezetting meer  

dan € 1.500,- prijzengeld 
Zondag: Recreanten 
  10.00 uur 

Informatie:          www.roosenboule.nl  

toernooi.nl). Er is een programmaboekje 
beschikbaar met o.a. de nummering van de 
teams na loting. Helaas was de wachttijd tus-
sen de voorronden en poules door verkeerd 
opgegeven c.q. verwerkte uitslagen te lang. 
Vergeet echter niet dat onze wedstrijdleiders 
(Paul Frie en Nelly Stet) ’s zondags 14 uur in 
touw zijn. Dit geldt overigens ook voor de 
scheidrechters. Er wordt ook gebrainstormd 
hoe de teams elkaar beter kunnen vinden. Ie-
dereen gooit wel eens een foute boule, ieder-
een laat her en der wel eens een steekje vallen 
ondanks alle voorbereiding en afspraken. Zo 
was de chauffeur van de strooicombinatie zijn 
afspraak vergeten. Om kwart voor tien wa-
ren de boulers al in ‘paniek’. Toen kwamen er 
vervangende chauffeurs en kon het toernooi 
toch nog precies op tijd (10.00 u.) beginnen. 
Dit jaar staat het toernooi gepland in het 
weekend van 14 en 15 juli. 

Ad Stet PR

De bijzondere toernooien in 2012:

Datum Naam Organisatie/plaats Soort
8 april De Generale MIDI Delft Tripletten en ranglijst
18 mei Open Jac Machielsen NJBB Nieuwegein Tripletten jeugd
19 mei   Tripletten jeugd
�8 mei Museumpleintoernooi Museumplein Amsterdam Doubletten
30 juni Open Zeist Weekeind Les Cailloux Zeist Tripletten en ranglijst
1 juli   Doubletten en ranglijst
14 juli Markttoernooi Schagen Doubletten
15 juli   Tripletten
11 augustus Vrijthoftoernooi Afd 16 Maastricht Doubletten, dames, heren
1� augustus   Tripletten, dames, heren
18 augustus Martini Masters Pres le but Groningen Doubletten
19 augustus   Tripletten
�5 augustus Kiek in de Pot/Batavia Va Tout Breda Doubletten en ranglijst
�6 augustus   Tripletten en ranglijst
1 september  Boule d’Orange Midi Delft Tripletten en ranglijst
8 september Herstaco Petangeske Bergen op Zoom Tripletten invitatie
8 september  Haarlems petanque weekend PUK Haarlem Tripletten
9 september   Doubletten

Vindt u dat uw toernooi ook in dit lijstje hoort, laat het de redactie dan weten en geeft daarbij dan wel aan waarom u die mening 
bent toegedaan.
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Dit toernooi, dat inmiddels een zeer traditioneel toernooi 
voor de jeugd is geworden, is dit jaar zeer goed bezocht. 
Vierentwintig doubletten (vijftien doubletten uit Neder-

land en negen doubletten uit België) hadden zich aangemeld om 
te gaan strijden voor de prijzen. De prijzen bestonden uit bekers en 
natuurlijk een stenen oliebol als wisseltrofee. Voor het tireren op 
aardewerk had Frank weer een uitzonderlijk beeld gevonden die 
als sloperstrofee kon dienen. Alle categorieën waren, mede door 
de teams uit België, goed vertegenwoordigd. 
De eerste deelnemers arriveerde rond negen uur en zochten een 
plaatsje in de kantine van Folâtre. Tegen kwart over tien was ieder-
een present en ingeschreven. De indeling in de poules werden ver-
richt door een loting. Na een welkomstwoord aan de deelnemers 
en begeleiders door Frank konden de wedstrijden beginnen. 
De teams waren verdeeld over tien pupillenteams/miniemen, 6 as-
pirantenteams/cadetten en 8 juniorteams. Tel daar de begeleiders 
en of ouders van deze teams bij en er ontstaat een zeer gezellige 
drukte in de kantine. Maar ook in de speelhal bleef het de gehele 
dag zeer goed toeven. Om half twee s`middags werden de schalen 
met oliebollen geserveerd. 
Er werd goed gespeeld. Hier en daar kon men misschien wel een 
talent voor de toekomst ontdekken. Er zijn in de eerste ronde al 
een aantal verrassingen geconstateerd. Het bleef tot aan de laatste 
wedstrijden in de poules spannend. Na de wedstrijden in de poules 
werden de halve finales en de finales gespeeld. 
Na de finales werd een deel van de speelhal omgebouwd tot een 
schiettent. Een balk met daarop aardewerk waarop lustig werd ge-
tireerd. Ook hier werd zeer gedreven en met enorme inzet gepro-
beerd om de vazen, bloempotten, de kop en schotels en natuurlijk 
de stenen olifanten, eenden, kippen en andere beesten niet heel 
te laten. 

OLIEBOLLENJEUGDTOERNOOI BIJ CLUB DE PETANQUE fOLâTRE
Voor de prijsuitreiking werden de vrijwilligers die voor de hapjes en 
de drankjes zorgde, bedankt voor hun inzet. Deze leden van Folâtre 
hebben een zeer drukke dag gehad. De scheidsrechter werd be-
dankt voor zijn vakkundig optreden.
De voorzitter verklaarde zeer trots te zijn op dit zeer geslaagde olie-
bollenjeugdtoernooi van Folâtre en bedankte niet alleen de spelers 
voor hun spel maar ook de ouders en de begeleiders. Zij zijn toch 
de mensen die de jeugd naar de toernooien moeten rijden. 
Frank, richtte nog even het woord tot Elke van der Linden. Zij is een 
zeer trouwe bezoekster van het oliebollenjeugd toernooi geweest. 
Voor haar was dit de laatste, zij heeft de jeugd, door haar leeftijd, 
ingeruild voor de vrouwen beloften selectie. We wensen haar veel 
succes toe.

De einduitslagen zijn als volgt:

Pupillen/Miniemen
1e  Ina Render/Ines Manearts (Belgie)
�e Joey Hutink/Jordi Visser (Mix)
3e Gregory Thijsbeart/Mattie Mortelmans (B)
Aspiranten/Cadetten
1e Laurent Verschave/Kyany Deschouwer  (B)
�e Ellen Walrave/Wessel Geertse (Petangeske)
3e Esmée en Nadine Gilliéron (Les Cailloux)
Junioren
1e Romulo van Stockum/Tobu Rouwhorst (Mix)
�e  Patrick vd Schief/Maichel Schipper (`t Zwijntje)
3e RoseAn Gard en Mauro Saunier (Mix)

De sloperstrofee �011 is gewonnen door Nadine Gilliéron. 
Fred Lagerwaard

Rust Ruimte
Gezelligheid

NEDERLANDSE LEIDING  KORTING IN VOOR- EN NASEIZOEN  VERHUUR MOBILHOMES
 INFO@CAMPINGLESCHARMILLES.FR        0033-(0)475-885627

NEDERLANDSE LEIDING 

Activiteiten

Ardèche    Zuid Frankrijk
www.campinglescharmilles.fr
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fRANS TRAININGSWEEKEINDE
Evenals in voorgaande jaren werd dit jaar een training 
o.l.v. François Grange (trainer nationale jeugd Frankrijk) 
en Jean François Gas (trainer Franse vrouwen belofte se-
lectie) georganiseerd. Er stonden diverse thema`s op het 
programma, zoals nieuwe technische ontwikkelingen en 
vaardigheidstraining voor de vrouwen en de nationale 
jeugd.

Het Franse trainingsweekeinde begon op vrijdagavond 
met een kijkje in de Franse keuken. Besproken werd de 
selectieprocedure rondom de Franse jeugd en andere 

belangrijke ontwikkelingen die gebruikt kunnen worden om 
het petanque in Nederland te versterken. Alle trainers van de 
selecties waren hierbij aanwezig.
De selectieprocedure in Frankrijk duurt 11 maanden. In juni 
�011 werd er gestart met vijf selectiedagen. Op de eerste se-
lectie dag zijn bij de jeugd zo`n negentienhonderd deelnemers 
aangemeld. Na de vijfde dag zijn er nog vierentwintig spelers 
over. Deze spelers worden drie trainingsdagen getest op vaar-
digheden en mentaal gedrag (sportpsycholoog). In mei �01� 
zijn er nog acht spelers over die 
het internationale circuit in-
gaan om de nodige resultaten 
te boeken.
De technische ontwikkelingen 
en trainingsmethoden die op 
de vrijdag waren besproken, 
werden zaterdag en zondag in 
de praktijk gebracht. 
Op zaterdag werden de vrou-
wen onderricht door Jean Fran-
çois Gas en de jeugd door Fran-
çois Grange. Met diverse plaats 
en schietoefeningen werd het 
niveau van de spelers getest. 
Hier en daar werden tips ge-
geven om een hoger resultaat 
uit de boule te halen. Voordat de trainingen begonnen werden 
er diverse oefeningen uitgezet. François Grange begon de trai-
ning met jeugdspelers waarvan hij de namen nog niet wist. Hij 

legde de oefeningen uit en observeerde de spelers. Samen met 
de trainers besprak hij de techniek van de speler. 
Naast de aanwezige jeugd waren er op zondag trainers vanuit 
het land uitgenodigd om kennis te maken met de Franse ma-

nier van trainen. In het veld 
lagen diverse situaties waar-
over nagedacht moest wor-
den en daarna tot uitvoering 
werd gebracht. Ook hier werd 
enthousiast gereageerd.
Het niveau van de training op 
zondag lag een stukje hoger 
dan de zaterdag. De groep 
was ook iets kleiner, waardoor 
de aandacht meer gericht was 
op de uitvoering van de speler. 
De verdeling van een score in 
de oefeningen ligt in Frankrijk 
iets anders dan in Nederland. 
En betere boule krijgt een 
beduidend hogere score dan 

een goede boule. Tussendoor zijn er diverse petanque spelle-
tjes gedaan die motiverend werken op de spelers. Een estafette 
race en een simpel lijkend spelletje zoals boter kaas en eieren. 
Boter, kaas en eieren wordt op dezelfde wijze gespeeld als op 
papier, alleen moet er een boule gespeeld worden in het vlak 
dat je wilt. Daar plaatst men dan een kruis of een cirkel en het 
andere team is aan de beurt. Zo speelt men door totdat er een 
winnaar is. 
Voor twee van deze toch behoorlijke intensieve dagen is een 
goede conditie wenselijk. Het zijn dagen waarbij de concentra-
tie continu wordt geprikkeld. Als er een meerdaags toernooi 
wordt gespeeld heb je dat zeker nodig. Omstreeks 16.00 uur 
werd de tweedaagse training afgesloten. De beide trainers 
werden met een applaus bedankt voor hun inzet. Francoise be-
dankt de NJBB en merkte op dat de Nederlandse jeugdselectie 
veel talent bezit. 
Na afscheid genomen te hebben van de Franse trainers kwa-
men we tot de conclusie dat het een plezierig en leerzaam 
weekeinde is geweest.

Fred Lagerwaard
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La Boule
Dé Boule specialist van Nederland

Officieel dealer voor Nederland
van KTK, Boule Bleu, Integrale

en MS Sport.

Ook voor andere merken boules
kunt u bij ons terrecht.

Zoals Boule Noire, Okaro, 
Ton’r JB en Obut.

Bestel nu de Nederlandse
uitgave van:

Pétanque Trainer
Onmisbaar voor de

serieuze speler!

Naast de opleidings-
commisie van de NJBB

heeft nu ook de Vlaamse
Pétanque Federatie het

boek opgenomen in
hun opleiding!

La Boule is sponsor
van de NJBB.

Bondsleden genieten
10% korting bij 

aankoop van Boules!

Dobbestraat 15 • 1411 VW Naarden
Tel.: 035 - 694 06 47
Fax: 035 - 678 24 77
E-mail: info@la-boule.nl

Ga voor meer informatie naar:
www.la-boule.nl
Dé Boule specialist van Nederland

Stand La Boule op locatie
Wanneer u intresse heeft om deze stand op uw toernooi te plaatsen? 
Kunt u contact met ons opnemen via www.la-boule.nl of telefonisch 035-6940677

Naast een grote colletie boules leveren wij 
ook een breed assortiment accessoires!

Wij leveren ook clubkleding inclusief bedrukking 
van het clublogo en evt. sponsornaam.
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